Forslag til regelændringer der fremkom på dommerkursus 2

§3.1 Sætningen Det er frit for samtlige spillere at bruge hansker og hjelm.
Bør ændres til
Det er frit for samtlige spillere at bruge cykelhansker og hjelm
Samt sætningen
Alle spillere og dommere på banen skal være iført normalt sportsfodtøj til indendørs boldspil.
Bør ændres til
Alle spillere og dommere på banen skal være iført normalt sportstøj og fodtøj til indendørs boldspil.
(begrundelse, for at undgå ishockey hansker og evt. kjole på målmand eller ekstra brede bukser)

§4.1 afsnittet Hver af de to holds trænere kan én gang i hver periode bede om træner time-out ved at
henvende sig til dommeren ved en afbrydelse af spillet. En træner time-out kan højst vare et minut.
Bør ændrets til
Hver af de to holds trænere kan én gang i hver periode bede om træner time-out ved at henvende sig til
dommeren Time Out’en vil så blive effektureret ved først kommende afbrydelse af spillet. En træner
time-out kan højst vare et minut.

§4.6 under udvisning bør tilføjes som også kan give udvisning
Hvis en spiller bruger groft/uforskammet sprog/kropssprog over for dommer / modstander
(For at bremse en uheldig udvikling man oplever i nogle regioner)

Forslag fra Flemming
jeg har et forslag der skal med til landsmøde den 31 marts 2012, under punkt 7, indkomne forslag:
at hockey/flooball udvalget, deles op i 2 udvalg = et hockey udvalg og et flooball udvalg
flemming petersen, svendsgade 6, st, tv, 7100 vejle

Forslag fra region 1 om mulighed for flyvende udskiftning.

Forslag til ændring af §2.2 ”Der kan frit udskiftes ved spilafbrydelse” bør ændres til

Såfrem der ved bane er 2 bander med låger kan der foretages flyvende udskiftning i en udskiftningszone
ved banderne med låger.
De 2 lågebander børanbringes i hver ende af langsiden, tæt på hjørnet eller midterbanden. Således at
holdene skifter ud i egen forsvarszone.
Ved flyvende udskiftning skal en spiller forlade banen før den ny spiller træder ind. Og udskiftning skal
foregå igennem lågen.
Hvis ikke der er 2 låger ved banen kan der kun udskiftes ved spilafbrydelse.

I sammen ombæring bør det i §4.6 under henstillinger fjernes linien udskiftning undenfor afbrydelse af
spillet.

